
6. Csavajó, Villabánya, Csicsmány és Zsolt környékének 
földtani viszonyai.

(Felvételi jelentés az 1914. évről.)

Dr. K u lcsár  K á l m á n -tói.

(öt szövegközti ábrával.)

A  m. kir. Földtani Intézet igazgatósága az 1913. év tavaszán az 
Északnyugati Kárpátok reambulációját vette tervbe. A külső felvételi 
munkálatok ugyanez év nyarán kezdődtek meg, az idén pedig folytatód
tak. Az igazgatóság megbízása folytán e reviziós új felvételekben, mint 
külső munkatárs, én is résztveszek.

Tavaly nyáron két hónapon át 1:75,000 méretű térképlappal He
gyes majtény (Mojtin) környékén végeztem sztratigrafiai és tektonikai 
tanulmányokat s arra az eredményre jutottam, hogy ez a vidék egyike 
az Északnyugati Kárpátok legbonyolultabb részeinek. Itt ugyanis a vág- 
völgyi szirtek végső nyúlványaival találkozunk, melyek a Suchy és Mala 
Magúra masszívumaira települő perm kvarcittal kezdődő mezozóos vonu
lat (ÜHLia-féle szubtátrikus öv) krétakorú képződményeire kissé ráto
lódtak. Rendkívül bonyolulttá teszik a hegyszerkezeti viszonyokat a szirt- 
képződmények felett levő tekintélyes vastagságú és nagy kiterjedésű 
szürke mészkövek és dolomitok. S t u r , 1) e vidék kiváló ismerője, a mész
köveket (a dolomitokról nem tesz egyáltalán említést) a strambergi 
mészkő ekvivalensének tekintette, F or tter le  pedig a dolomittal együtt 
alsó-krétakorúnak térképezte. Hegyesmajténytói északkeletre a Lucha völ
gyében a Svircinovec déli lejtőjén fehér mészkőben gyroporellák fordul
nak elő, melyek —  mint látni fogjuk —  e mészkövek és a felettük levő 
dolomitok triász korára utalnak s alóluk részint diszlokációs vonalak 
mentén, részint pedig az erózió által mélyebben bevágódott völgyek olda
lain a szirtképződmények jutnak felszinre. *)

*) Stur D.: Bericht über die geologisclie Uebersichts-Aufnahme des Wasser- 
gebietes dér Waag und Neutra. Jahrbuch dér k. k. geolog. Reichsanst. XI. köt. 103. 
old. 1860.
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A  túl aj donikép eni felvételt az idén kezdtem meg s a rendelkezésemre 
állott két és fél hónapon keresztül 1:25,000 méretű térképlapon eszközöl
tem azt, de nem Hegyesmajtény vidékén kezdtem meg, hanem a Földtani 
Intézet igazgatóságának szíves engedelmével attól kissé délkeletre, a 
Suchy és Mái a Magúra kristályos masszivumainak északi peremein, majd 
a rájuk települt perm kvarcittal kezdődő mezozóos vonulatban folytattam 
s becses megfigyeléseket tettem Zsolttól (Zljechov) északra a szirtek 
övében is.

Mielőtt azonban felvételi munkámat megkezdtem volna, egyrészt a 
szomszédos, hasonló felépítésű Zsgyár hegységet jártam be, hogy V e t t e r s1) 
munkája alapján a képződményekkel, illetve a rétegsorral megismerked
jem; másrészt térképlapom délkeleti sarkán S c h r e t e r  Z oltán  dr. által 
az 1913. év nyarán felvett területet több szelvényben szeltem át s kinyo
moztam a Fitzelsriegel fennsíkján a tarka keuperen belül előforduló, disz- 
lokáeiós vonalak mentén felszinre jutott kösseni rétegek vonulatait, ame
lyeknek kinyomozását S c h r eter  dr. megkezdte, de be nem fejezhette. 
A  S c h r e t e r  dr.-tól felvett területen mindössze a kvarcithomokkőre tele
pült ÉK— DXy-i csapású, elég széles sávban kijelölt alsó-triász módosult* 
amennyiben annak legnagyobb része, a belőle kikerült kövületek alapján 
alsó-liásznak (gresteni rétegek) bizonyult, melynek fekvőjében a kedve
zőtlen feltárási viszonyok ellenére is, a tarka keuper és a középső-triász 
dolomit több helyen volt kimutatható. Ez a terület tehát még részletes 
bejárásra szorul, amelyet a jövőben óhajtok elvégezni.

Felvett területem 1:25,000 méretű térkép 10. öv X IX . rovat ÉNy-i 
lapjára esik s magában foglalja Kovácspalota (Tuzsina), Csavajó, Villa- 
bánya (Zljechov Gápel), Csicsmány, Zsolt (Zljechov), Kasszaróna (Rovne) 
és Bélapataka (Valaszka Bella) községek határait részben vagy egészben.

A  bécsi cs. k. Földtani Intézet 1864-ben végeztetett itt felvételeket 
s területem délkeleti részén S t a c h e  G.2) térképezett, főzömét azonban 
F o e t t e r l e3) vette fel.

1) Vetters H .: Beitr. z. Geologie d. 2jargebirges etc. Denksckr. d. k. Akad. 
d. Wiss. Matk.-Naturwiss. Cl. L XXXV . köt. 1910. Wien.

2) Stache G .: Verhandl. dér k. k. geolog. Keichsanst. XIV. köt. 143— 144. ol
dal. 1864.

Stache G.: Scliichtenr. im Géb. d. ob. Neutra. Verh. d. k. k. geolog. Reielisanst. 
XV. köt. 91. old. 1865.

Stache G.: Bericht ü. d. geolog. Aufnahm. Géb. d. ob. Neutra ete. Jalirb. d. 
k. k. geolog. Reielisanst. XV. köt. 297— 312. old. 1865.

3) Foetterle F.: Geolog. Aufnahmskarte d. Trentsch. Com. Verliandl. d. k. k. 
geolog. Reichsanst. XIV. köt. 224— 226. old. 1864.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1914. 8



114 DK. KULCSÁR KÁLM ÁN (3 )

A) Rétegtani viszonyok.

A  felvett terület felépítésében
kristályos palák és gránit
perm
triász
jura
kréta és
holocén képződmények vesznek részt.

1. Kristályos palák és gránit.

A  hegység alapja a Suchy és Mai a Magúra kristályos masszívuma, 
mely gneiszből és csillámpalából épült fel. A  kristályos palákat gránit- 
intruziók és vékonyabb-vastagabb pegmatit telérek járják át.

A  gneisz szürke színű, apró, nagymennyiségű csillámpikkelyeken 
kívül a haránttörési lapon észlelhető foldpátból és kvarcból áll. A csillám 
túlnyomókig fekete biotit, de alárendelten muszkovit is előfordul benne.

A  csillámpala lényegileg csillámból és kvarcból áll.
A  gránit rendszerint középszemű, szürke színű. A  vörhenyes szürke 

vagy szürkésfehér földpáton (ortoklász) kívül biotitot és kvarcot tartal
maz (gránitit), bár alárendelten helyenkint muszkovit is fellép benne 
(gránit). Csavajó nyugati vége és Biela Vodn irtvány között a gránit 
erősen mállott, sok helyen darává hull széjjel. Földpátjaik fehér vagy 
zöldesszürke kaolinná alakultak át, a fekete biotitok pedig az elmállás 
következtében egészen bronz színűvé lettek.

A  gránitot elkvarcosodott sötétszürke, tömött, szívós, érceket tar
talmazó telérek járják át, melyek kibúvásánál Csavajótól kissé délkeletre 
elhagyott tárókat találtam, ügy  látszik, hogy itt a régi arany- és ezüst
bányászat épen e telérekhez volt kötve. Csavajótól nyugatra, a Cavojski 
vrch keleti oldalán, szintén napfényre jut egy ilyen telér. Nyitrafenyves 
(Chvojnica) környékén a gránitot hasonló érces telérek járják át, ahol 
ezidőszerint a régi, elhagyott tárókat és aknákat újból kezdik feltárni.

A  pegmatit szintelen, szürkésfehér, világosszürke, vagy kékesszürke 
ortoklászból, niuszkovitból és piszkosszürke kvarcból áll; mellékes elegy
részként a gránát is fellép. A  pegmatit rendszerint igen durvaszemű, föld- 
pátjai ökölnagyságot is elérnek, a muszkovitok pedig 2— 3 cm-re is meg
nőnek; helyenként azonban középszemű s ilyenkor az ortoklászok és musz
kovitok közül egyesek 0 5 cm nagyságúak s benne a kvarc és ortoklász 
néha irásgránitszerűen összenőtt.
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Területemen a kristályos palák uralkodólag ÉNy felé dűlnek, bár 
alárendelten más dűlési irány is észlelhető.

Felszíni elterjedés. A  Kiin, Cavojski vrch és Temeski djil pegmatit 
telérekkel átjárt gneiszből és csillámpalából épültek fel. Csavajó nyugati 
végén (az 534 m mag. pont körül) gránit fordul elő, mely északi irányban 
a 622 m magas kúpon át Tacnikig nyomozható. A  Magúra szintén gránit
ból áll, amely északkelet felé a Hundseifen és Binkebrech nevű hegyeken 
is folytatódik. Az ,,Untere Schnidshajer Koppe“ tetején, „SchwesháuseU-en 
és Nyitraf enyves délkeleti részén újból pegmatit telérekkel átjárt gneisz 
és osillámpala észlelhető.

2. Perm —  alsó triász.

Az alaphegységre települő kvarcos, arkózás homokikő úgy látszik a 
permet és alsó-triászt képviseli, mivel felette közvetlenül a középső triászba 
tartozó dolomit van.

A  kőzet többnyire sárgás vagy fehér, néha vörhenyes színű; anyaga 
uralkodólag kvarckavicsból áll, de összetételében helyenként földpát sze- 
mecskék is nagy mennyiségbein vesznek részt (arkózás homokkő), sőt alá
rendelten muszkovit pikkelyeket is megfigyelhettem. A  szemecskék nagy
sága szerint a homokkő majd finom, majd durvább, helyenként pedig kon
glomerátumba megy át. A  kötőanyag kvarc. Szerves maradványokat nem 
találtam benne. Terresztrikus eredésű.

Felszíni elterjedés. A  kvarcit homokkő két keskeny vonulatban volt 
kinyomozható.

A  délibb vonulat a kristályos palákra vagy gránitra települten for
dul elő s Bélapatakától keletre a Bellanka völgyében a 494 m mag. ponttól 
délkeletre húzódó gerinc végén pár méter széles felszini elterjedésre szükül. 
Innen a Kiin délnyugati oldalán mindinkább kiszélesedve kelet felé tart, 
majd a Klin csúcsától (769 m) kissé északnyugatra északkeleti irányba 
fordul s a Cavojski vrch északnyugati, illetve északi oldalán húzódik. E 
vonulat azonban Tacniktól kissé északra hirtelen megszakad s folytatását 
mintegy 4 km-re Csavajó alatt a Temeska skála délkeleti lábánál találjuk. 
Innen kezdetben északra tart, majd a Spibini és Miagura közti nyeregben 
északkeletre fordul, mely irányt megtartva Wolfsberg felé, majd Haidl- 
berg és Kohlbergen át a Tuzsina völgyébe húzódik, ahonnan Kirchgrund 
felé nyomozható.

Az északibb vonulat Agnusinci irt vány nál nagy vastagságban jut 
felszinre s a Suchi vrch déli oldalán át Krémén felé tart, ahol azután hir
telen kiékelődik.

8*



1 1 6 DR. KULCSÁR KÁLM ÁN (5>

3. Középső triász.

Ide sötétszürke mészkő és dolomit tartozik. A  sötétszürke mészkő 
a rachsthurni vagy a guttensteini mészkőnek felel meg s a Panska lukéról 
a Tuzsina patak völgyébe vezető úton a dolomit fekvőjében bukkan fel
színre. A  sötétszürke mészkőnél tetemesebb felszíni elterjedése van a dolo
mitnak. A  dolomit rendszerint világosszürke, ritkábban sötétszürke vagy 
fehéres, >ap részem esés, cukros szövetű. Kövületet egyikben sem találtam.

Felszíni elterjedés. A  dolomit több vonulatban volt kinyomozható. 
Csavajó, Villabánya és Csicsmány közti vonaltól keletre három vonulat
ban lép fel, míg ettől nyugatra csak kettő volt megfigyelhető.

Az első vonulat mindenütt közvetlenül a kvarcitra települ, de nem 
egységes lefutású, hanem csakis helyenként bukkan ki a felette levő tarka 
keuper képződményeivel együtt a nagyobb felszíni elterjedésű gresteni 
rétegek alól. így  foszlányát megtaláltam Csávájától délre a Spibini észak
keleti oldalán, mely az Obsiar déli részére húzódik fel; azonban ki
nyomozása a jövő egyik megoldandó feladata. A  dolomitot megtaláltam a 
Kiin északnyugati oldalán is, ahol szintén kvarcitra települ.

Sokkal nagyobb kiterjedésű és egységes lefutású a második vonulat. 
Bélapatakától északkeletre a Visoiki vrch dolomitból épült fel, amely észak
kelet felé a Suchi vrchre csap át, majd keleti irányban Villabánya felé 
tart. Villabányánál azután e vonulat délkeletre fordul s rendkivül kiszéle
sedve egészen Csavajóig nyúlik le és itt a Ivoncina dolomitja az első vonu
lathoz tartozó gresteni rétegekre tolódott rá. Csavajótól délre a Spibinit 
és a Temeska skálát felépítő dolomit és a felette levő sötétszürke és vilá
gosszürke, olykor vörhenyes mészkő szintén a gresteni rétegeken fekszik, 
sőt a Spibinin közvetlenül a kmrcittal érintkezik. E képződmények azon
ban —  nézetem szerint —  nem tekinthetők a Koncina közvetlen folytatá
sának, miként azt Stur  és az ő nyomán U h lig  is hitték, már csak azért 
sem, mivel a Koncina tetején a mészkőnek nyomát sem látjuk. Ezek ere
dete egyelőre nem tekinthető tisztázottnak, bár nem lehetetlen, hogy a 
Csicsmány és Zsolt vidékén levő triászmészkő és dolomitból álló takaró 
átbuktatott foszlányával van itt dolgunk. Tovább követve a második vo
nulat lefutását úgy találjuk, hogy az Koncina és Koljenova közti gerincen 
ismét északkeletre fordul s a Fitzelsriegel fennsíkjának délkeleti oldalán 
a Tuzsina völgyébe húzódik.

A  harmadik vonulat a Cicerman tetejét felépítő dolomittal kezdődik, 
amely hatalmasan kiszélesedve északkelet felé folytatódik. A  Klimpen 
Graben felső szakaszán azonban kissé összeszűkül s ennek balodalán ha
ladva a Tuzsina völgyének felső szakasza felé húzódik.
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Ugyancsak a triászba kell sorolnunk azokat a nagykiterjedésű mész
köveket és dolomitokat, -amelyek Gsiosmánytól nyugatra és északra fordul
nak elő. A  mészkő világom vagy sötétszürke, olykor vörhenyes színű, vas
tagpados, egyenetlen felülettel hasadó s rendesen fehér vagy szürke, oly
kor breccsás dolomitba megy át. Északon Facskó felé húzódik, nyugaton 
pedig Hegyesmajtényig nyomozható.

A bécsi geológusok ( S t u r , F o e t t e r l e , Uhlig1) e képződmények leg
nagyobb részét az alsó krétakorú chocsdolomithoz sorolták. Tavaly nyáron 
azonban Hegyes máj ténytől északra a Lucha völgyében a Svircinovec déli 
oldalán F o e t t e r l e  által krétakorú „Weisserkalk“ -nak vett szennyesfehér 
mészkövekből gyroporellákat, Hegyesmajténytól délnyugatra pedig egy 
kevésbbé jó karban levő brachiopodát gyűjtöttem; V igh Gty. ugyanekkor 
Frivaldnádastól délre a Ha Rovnje keleti oldalán a bécsiektől strambergi 
mészkőnek térképezett helyen daonellákat talált. E szegényes fauna hatá
rozottan triászkorra utal anélkül azonban, hogy a rétegek közelebbi korá
nak meghatározására elégséges volna. A Kis-Kárpátokban előforduló és 
hasonló petrografiai kifejlődésű wetterlingi mészköveket újabban V et- 
t e r s 1) a középső triászba helyezi és pedig szerinte a középső triász alsó 
részét a rachsturni sötét mészkő képviseli, a föléje települt gyroporellás 
wetterlingi mészkő és dolomit pedig talán a középső triász felső részébe 
sorozható. Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a Strazsó-hegységben 
a triászmószkövek és dolomitok részint a neokommárga, részint pedig a 
szirtképződmények felett vannak és takaróként lépnek fel, minélfogva 
azok a sötétszürke rachsthurni mészkővel összefüggésbe nem hozhatók.

Felszíni elterjedés. Ha Csicsmány felől az 1214 m magas Strazsóra 
megyünk, úgy azt találjuk, hogy kezdetben összegyűrt vékonytáblás, 
helyenként palás, sötétszürke neokom márga, majd 8— 900 m magasság
ban délkelet felé meredek falban végződő szürke triász mészkő bukkan 
felszinre. A  mészkő dülése É és ÉNy között váltakozik. így  pl. a Strazsó 
DDK-i gerincének végén (5. ábra) a mészkőpadok É-ra dűlnek 30— 35°- 
nyira, feljebb az 1104 m mag. pont körül a rétegek már ÉHy-ra 25°-nyira, 
míg a Strazsó csúcsa felé levő lapos nyeregben ÉÉK-i dülést mértem. 
A  Strazsó 1214 m csúcsának délkeleti oldalán a dülés ellenkező irányú, 
amennyiben a mészkőpadok itt 35, illetve 45° alatt DDK vagy DK felé 
hajlanak. Itt tehát lapos szinklinálissal van dolgunk, mely északkelet 
felé mindinkább kifejlődik és magjában fehér, sok helyen breccsás dolo
mit- lép fel (4. ábra). A szinklinális két szárnyának megfelelőleg a szürke

*) Uhlig V.: Bau und Bild dér Karpathen. Wien.. 1903. III. Theil von Bau und 
Bild Österreichs. 743. old.

i) Vetters : Zűr Geolog. d. Kleinen Kárpátén. Beitr. z. Palaont. Oesterreichs- 
Ungars u. d. Orients. XVI. köt. II. rész, 65 old.
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mészkő is két vonulatban nyomozható északkelet felé. A délkeleti vonu
lat a Kudlajov vrch-en át a Filipove Rovnje fennsíkját építi fel, majd a 
Cicmanska dolinán keresztül Vilmán északi oldalára s innen -a Közel 
gerincén át az Uplasra húzódik. Az Uplastól azután észak felé nyomoz
ható, majd Jesnavanál ismét északkeletre fordul s a Rajec patak bal
oldalán vonul tovább. Az északnyugati vonulat a Strazsó csúcsától a 
Cerni vrch északnyugati oldalán húzódik a Diamami vroh felé. A  Dia
mami vrch nyugati lábánál levő völgyben a mészkőpadok DK-re dűlnek 
30°-nyira; ugyanez a dülés volt mérhető a Bjeli patak felső szakaszában 
is. A  szürke mészkő innen a Hruba Kacka csúcsára húzódik fel s nagy 
felszíni elterjedésű lesz. Északkelet felé az Ostra Kacka és Sadecki vrch 
közti gerincen nyomozható, nyugatra pedig a Vlak és Hradek, továbbá 
a Sokolje és Mazar tömegét alkotja, melyeket a Bjeli patak mélyre vájt

1. ábra. Geológiai szelvény a Sadecki vrch és Uplas között.

1 =  triász mészkő; 2 =  triász dolomit; 3 =  neokom márga.

szurdokszerű völgye választ el egymástól. A  Hruba Kacka és Sadecki 
vrch közti gerincen a mészkő padjai uralkodólag É-ra dűlnek; a Sokolje 
északkeleti gerincének alján a Bjeli patak völgyében ugyancsak É felé 
dűlnek e rétegek 30°-nyira. E két mészkővonulat között szürke vagy fehér 
dolomit van, amely a Cerni vrch (1079 m) északkeleti oldalán lép fel 
s a Samostrel felé nyomozható. Innen kelet-északkeletre nagy felszíni 
elterjedésű lesz s a Hruba Kacka délkeleti, az Ostra Kacka, Sadecki vrch 
déli oldalának 800 m mag. görbéje és a Cicmanska dolina közt vonul 
északkelet, illetve kelet-északkeleti irányban Palenice felé.

4. Lunzi homokkő és keuper dolomit.

Koljenova tetején középső-triász dolomitra települt lunzi homokkő 
lép fel csekély vastagságban (3. ábra). E rétegcsoport barnásszürke, 
csillámos homokkővel kezdődik s rozsdabarna pettyekkel tarkázott, ho-
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mokkő rétegecskékkel váltakozó sötétszürke palás agyagba megy át. Vas
tagsága 20— 30 m. Általában ÉKy-ra dűl. Fedőjében néhány méter vas
tagságban világosszürke dolomit fordul elő. Petrografiai kifejlődése és a 
települési viszonyok alapján ez a homokkő és palás agyag a lunzi homok
kőnek felel meg, míg a föléje települt dolomit keuper dolomitnak te
kintendő.

Felszíni elterjedés. Cicermantól délre a 846 m magas kúp déli lej
tőjén lépnek fel e képződmények s keskeny csík alakjában a Koljenova 
alacsony, lekerekített csúcsán át Villabánya felé húzódnak, azonban a 
Kohutova dolinába már nem érnek le, mivel itt a középső-triász dolomit 
közvetlenül tarka keuperrel érintkezik. Rozsdabarna pettyekkel tarkázott 
homokkő a Cicerman csúcsának déli és nyugati oldalán is előfordul, de 
megtaláltam ezt észak-északkeletre haladó gerincének végén is a 766 m 
mag. pont körül. E homokkövet jellegzetes kifejlődés alapján szintén a 
lunzi homokkőhöz sorolom. Fellépése tektonikai Szempontból fontos, 
amennyiben érthetővé teszi a Cicermanban végződő középső-triász dolo
mit vonulat nyugat felé való hirtelen eltűnését, illetve alámerülését.

5. Tarka keuper.

Uralkodólag vörös, ritkábban szürke, zöld, sárgás vagy viola, sőt 
helyenként fekete színű agyagpalából áll. Alsóbb része laza, olykor ková- 
sodott, finom szemű, helyenként konglomerátumos szürke, fehér, vöröses 
vagy zöldes homokkő rétegekkel váltakozik; felsőbb rétegei közé pedig 
vékonyabb-vastagabb dolomitpadok települnek. Az agyagpala ráütésre 
palavesszőszerűen hullik széjjel. Az ide tartozó képződmények élénk, 
tarka színe (innen az elnevezés) sivatagi keletkezésre vall; a közbetele
pült dolomitpadok pedig a tenger előrenyomulására, illetve, mivel ezeket 
tarka agyagpala rétegek választják el egymástól, a terület váltakozó sü- 
lyedésére és emelkedésére utalnak. A  tenger általános transzgressziója 
azonban csak a kösseni rétegek leülepedése kezdetén állott be, amelyből 
azután megszakítás nélkül a júra- és alsó-krétakorú képződmények is 
lerakodtak.

A tarka keuper általában eléggé jó feltárásban látható, de ott is, 
ahol feltárások hiányzanak, a felső talaj vörös vagy barna színeződése 
által jelenléte könnyen felismerhető. Kövületet nem találtam benne.

Felszíni elterjedés. A  tarka keupert, tekintélyes felszini elterjedése 
mellett, több vonulatban sikerült kinyomoznom.

A kristályos masszívumhoz simuló első vonulat nem egységes le
futású, amennyiben foszlányokban csak helyenként jut felszínre: így a 
Kiin északnyugati lankás lejtőjén, míg a Gavojski vrch északi oldalán
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kvarcittal, közvetlenül kövületekkel jellegzett gresteni rétegek érintkez
nek (5. ábra). Itt tehát, úgy látszik, a tarka keuper —  a középső-triász 
dolomittal és a kösseni rétegekkel együtt —  a hegymozgásofc alkalmával 
kihengerelődött. C sava jótól kelet-délkeletre a tarka keuper újból felszinre 
bukkan, hogy azonban északkelet felé miként halad ez a vonulat, azt még 
ezidőszerint nem tudom.

Nagyobb felszíni elterjedésű és egységes lefutású vonulatát talál
juk e képződményeknek innen kissé északnyugatra. Bélapatakától északra 
ugyanis a Koncina (826 m) déli oldalán Velki Fasko mellett vörös palás 
agyag jut felszinre, mely innen a Mali Faskotól északra levő nyeregre 
csap át (a 862 m magas kúp már középső triász dolomitból áll), majd 
a Holi vrch délkeleti végén keresztül a Zljechovska dolinába húzódik 
s itt a megyehatárt jelző oszlop közelében az úton szép feltárásban lát
ható. Innen a Dotkovotól délre levő nyeregre húzódik fel, honnan keleti 
irányban a Visoka déli oldalán vonul végig, majd Villabányát északról 
megkerülve Koljenova és Cicerman közt széles sáv alakjában északkeletre 
tart s a Fitzelsriegel fennsíkján keresztül a Klimpen Graben felé nyo
mozható.

Zsolttól délkeletre a Javorinka (885 m) keleti oldalán ismét fellép 
a tarka keuper s innen keleti irányban húzódik a Strasovce és Ivozik 
közti nyergen át a Kohutovára; ahol azután északkelet felé fordul s a 
Koncite, Nozove és Panska lukától délkeletre levő lankás lejtőjű ala
csonyabb hegyhátakat és csúcsokat fölépítve, a Zobler felé húzódik.

Végre Csicsmánytól délre a Dluchi vrch észak-északkeleti nyúl
ványain fordul elő a tarka keuper, mely a községből jövő úton vörös 
palás agyag alakjában szépen fel van tárva. Felszíni elterjedése azonban 
nem nagy s egy K— Ny-i iránjűi másodlagos redő magja.

6. Kösseni rétegek.

A tarka keuper felett sötétszürke mészkő következik, mely helyen
ként kissé márgás. Az eddigi képződményekkel szemben szerves marad
ványokban gazdagnak mondható s jó kövületes szintet szolgáltat.

Kövületeket több helyen sikerült belőle gyűjtenem, így Villabá
nyától kissé északkeletre a Koljenova északnyugatra haladó gerincének 
derekán a Térebratula gregaria SüESs-n kívül több brachiopoda került 
elő. Csicsmánytól délre a 860 m magas kúp körül sötétszürke mészkőből 
a következő alakokat gyűjtöttem: Spiriferina sp.; Térebratula gregaria 
S u e s s ; Avicula contorta P o r tl .; Pecten sp.-ek; Anomia sp.: Modiola sp. 
Innen Csicsmány felé leereszkedve, a lejtő alsó szakaszán jóvizű forrásra 
akadunk. A forrás körül sötétszürke, kissé zöldesbe játszó szívós, tömött
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mészkő van, amelyből a Terebratula gregaria S uess számos példányán 
kívül néhány jól megtartott Pecten sp.-i s brachiopodákat sikerült ki
kalapálnom. Ez a mészkő azonban itt nincsen szálban, mivel a forrás 
körül mindenütt sárgásbarna homokkő -s a Dluchi vrch északkeleti lábá
nál kezdődő út elején szürke palás agyag van feltárva. Ezek a képződ
mények pedig a gresteni rétegekhez tartoznak, minélfogva a mészkő- 
tuskók a szomszédos kösséni rétegekből kerültek ide s azokat a forrás 
primitiv foglalására használták fel.

A  Kiin északnyugati oldalán sötétszürke mészkőben bordás pec- 
tent és gryphaeát találtam, melyek a kösseni rétegekre utalnak. Ez a 
kövületlelet azért fontos, mert a kristályos masszívumra települt triász- 
képződmények első vonulatában a kösseni rétegek jelenléte mellett bizo
nyít, amelyek a középső-triász dolomit és tarka keuper felszínre bukka- 
násához hasonlóan szintén foszlányokban fordulnak elő.

Ezeken kívül crinoideák, a márgásabb mészkövekben pedig korállok 
(Thecosmilia) voltaik megfigyelhetők.

Felszíni elterjedés. A  kösseni rétegeket, eltekintve a Kiin északnyu
gati oldalán fellépő foszlánytól, számos keskeny vonulatban sikerült ki
nyomoznom. Yillabányától keletre a tarka keuper között két sáv alakjá
ban jutnak ezek a felszínre. Az egyik esik Koljenovától kissé északra kez
dődik s északkelet felé húzódva a Cicermantól délre húzódó völgyben meg
szakad s a völgy keleti oldalán húzódva csakhamar megszűnik. A 
Fitzelsriegel déli peremén keskeny sávban (4. ábra) újra fellép, mely a 
699 m magas kúpnál megszakad, de azután csakhamar ismét felszínre 
bukkan s -a Horci hóra gerincén Glimpen Grund felé húzódik.

Hosszabb lefutású, egységes sáv alakjában lépnek fel a kösseni ré
tegek az említett megszaggatott vonulatokat magába foglaló tarka keuper 
fedőjében. Ezt a vonulatot Koncinatól (Bélapatakától északra) nyomoz
tam ki kelet felé. A  Koncina és Holi vrch között levő völgyben ugyanis 
vörös palás agyag fölött korállos szürke mészkő bukkan felszínre, amely 
innen északkeletre húzódik. A  Dotkovo déli oldalán e vonulat kissé észak- 
északkeletre tart, míg a Zljechovska dolinában keletre fordul s a Visokán 
át Villabánya felett volt nyomozható egészen Cicermanig.

Kissé északra a kösseni rétegek két keskeny vonulatát figyelhetjük 
meg. A  délibb Zsolttól délkeletre a Javorinka keleti oldalán kezdődik s 
innen kelet felé tart, majd Kozikon át Okruhlanál délkeleti irányt vesz 
s az Oselna 737 m magas kúpján keresztül Cicermanig húzódik; az északi 
sáv pedig Strasovcetől délre kezdődik s keleti irányban mindenütt a ge
rincet követve, nevezetesen a Gracki, Dluchi vrch, Lazov vrch, Koncite és 
Nozove mentén fut le, majd a Panska luka peremén északkeletre fordul s 
Zobler felé nyomozható.
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Végre Csicsmánytól délre még két, az előbbieknél jóval rövidebb, 
de ugyancsak keskeny ,sáv alakjában jutnak felszínre. A  délibb vonulat a 
Lukacniva (25,000-es térképlapon) felső szakaszán kezdődik, majd kelet 
felé húzódik s a Javorinkátói (974 m) délre a 866 m mag. pontnál végző
dik; az északibb sáv pedig a Dluchi vrch északi lábánál bukkan felszínre, 
ahol K — Ny-i csapásban a tarka keupert veszi körül (a 2. ábrán ezek alá
merülve, a gresteni rétegek alatt vannak feltüntetve.).

7. Gresteni rétegek.

Az ide tartozó képződmények sötétszürke, kissé meszes, palás agyag
ból; sárgásbarna, finomszemű, laza kvarchomokkőből vagy csillámos, me
szes, szürkeszínű, mállott felületen sárgásbarna, tömött vagy finom sze- 
mecskés, palás vagy vékonytáblás homokkőből; sötétszürke kalciteres, cri- 
noideás, kvarcszemecskéket tartalmazó mészkőből, valamint sárgásbarna 
kövületdús, kissé márgás mészkőből állanak. A  sötétszürke mészkő olykor 
oolitos. A  kösseni rétegekkel együtt jó fcövületes szintet szolgáltat. Jobb 
szerves maradványok a mész- és homokkövekből kerültek elő, míg a palás 
agyagból csakis crinoideák voltak gyűjthetők.

A  Villabánya déli végén levő kőzúzótól délkelet felé lankásan emel
kedő lapos gerinc északkeleti oldalán a 700 m mag. görbe táján kvarcit- 
homobkővel érintkező crinoideás, helyenként oolitos, világosbarna mállási 
kéreggel bevont sötétszürke mészkőből Lóczy igazgató úrral mintegy 0 5 
cm átmérőjű pentacrinusokon kívül rossz megtartású kagylókat gyűjtöt
tünk. Innen nyugatdélnyugatra, Slavik irtványtól kissé délkeletre a Zlje- 
chovska dolina jobb oldalán szintén találtunk kövületeket. Itt ugyanis 
mállott, okkersárga, valamint kvarcszemecskés világosszürke mészkő for
dul elő; előbbi egy Téma sp. ind. héjjtöredékeivel, utóbbi pedig rossz meg
tartású egyéb kagylók maradványaival van tele. Ezeken kívül sötétszürke, 
kalciteres, crinoideás, apró kavicsos mészkő, szürke palás agyag és szürke, 
finomszemű meszes homokkő is megfigyelhető volt. A  homokkő vékony- 
táblás, világosbarna mállási kéreggel bevont, erősen repedezett, friss 
törési felületen szürke színű és meszes; a mállási kéreg sósavtól nem pe
zseg, tehát vasas vegyületektől világosbarnára festett agyagos kvarcliszt
ből áll. E repedésektől átjárt homokkő a gresteni rétegeken belül több he
lyen előfordul s azok biztos felismerése —  kövületek hijján —  nem egy 
esetben éppen ennek alapján volt eszközölhető.

Csavajótól délkeletre a Spibiniről jövő északnyugati irányú völgy 
alsó szakaszán meszes, vékonytáblás csillámos homokkőben iöbbé-kevésbbé 
jó karban levő növénymaradványt gyűjtöttem, amely dr. J a b l o n s z k y  

J enő  futólagos megvizsgálása szerint valami Fucoidea-féle lehet. A Tu-
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zsina patak völgyében pedig a Kirchberg délnyugati lábánál, az út mel
lett levő forrásnál (a 478 m mag. ponttól kissé délkeletre) közvetlenül 
a kvarcittal érintkező rétegcsoport palás agyagjaiból crinoidea maradvá
nyokat sikerült gyűjtenem.

Jobb megtartású kövületek a Panska luka homokkövéből kerültek 
elő. Itt ugyanis a Csicsmány felől jövő úton a 25,000-es térképlapon jel
zett 760 m mag. ponttól kissé keletre aprószemű, laza, barna kvarc
homokkő van, amelyből egy Ostrea sp. ind.-en kívül a Plicatula (Harpax) 
spinosa Sow. és a Plicatula (Harpax) cfr. hettangiensis T erq került elő 
igen szép megtartásban.

Végül Csicsmánytól délnyugatra a Kozik déli oldalán (a 723 m 
magas kúp kösseni rétegekből áll) egy Pecten és Astarte sp.-en kívül 
néhány kevésbbé jó megtartású kagylót találtam.

Felszíni elterjedés. A  gresteni rétegeket több keskenyebb-szélesebb 
vonulatban sikerült kinyomoznom.

A  legdélibb vonulat vagy közvetlenül a perm alsó-triász kvarcitra 
telepszik, vagy pedig ettől a már említett középső-triász dolomit és tarka 
keuper foszlányai választják el. íg y  a Ivlin északnyugati oldalán a gres
teni rétegek a tarka keuperre települve fordulnak elő, ámbár a Slavik 
felé ereszkedő gerinc nyugati oldalán levő házcsoport -körül a kösseni 
rétegek is megvannak. Majd kelet-északkelet felé húzódva a Cavojski 
vrch nyugati és északi oldalán közvetlenül a kvarcit homokkőre települ
nek s a kvarcit vonulatával együtt Csavajó és Villabánya között konsta
tálható eltolódási síknál hirtelen megszűnnek. E vonulat azután a Kon
cinát (916 m) észak, nyugat és dél felől körülvéve Csavajónál lép fel 
újra, ahol felszini elterjedése igen tekintélyes. Csavajó nyugati végétől 
a Spibini és Temeska skála közötti völgyön fölfelé tovább nyomozhatok 
e képződmények, sőt a Temeska skála délkeleti lábánál levő nyeregben 
is megtaláljuk őket közvetlenül kvarcit homokkőre települten. A  gresteni 
rétegeknek Csavajó környékén való fellépési formájából, mint már emlí
tettem volt, arra kell következtetnünk, hogy a Koncina középső-triász 
dolomitja, valamint a Spibini és Temeska skála dolomitja és világo-s vagy 
sötétszürke mészköve ezekre rátolódott. E vonulatot azután az Obsiaron 
át a perm alsó-triász kvarcit és középső-triász dolomit között északkeleti 
irányban húzódik tovább a Tuzsina patak völgye felé.

Kissé északra újból felszinre bukkannak e rétegek, de az előbbinél 
jóval keskenyebb sáv alakjában. Bélapatakától északra ugyanis a Koncina 
(826 m) keleti oldalán szürke palás agyag és sárgásbarna homokkő lép 
fel a kösseni rétegek fedőjében. Innen a Holi vrch 688 m magas mellék
kúpja alatt húzódnak tovább e képződmények. A  Zljechovska dolinán 
keresztül a gresteni rétegeket a Dotkovo déli oldalán is megtaláljuk, hol
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K — Ny-i csapásúak; majd ismét északkeletre fordulva a keleti Zljechovska 
dolinába ereszkednek le, ahonnan azután keleti irányban voltak tovább 
nyomozhatok és pedig a Visoka déli, valamint az Oselna délnyugati 
oldalán át egészen Cicermanig.

A  Dotkovo és Kozikova között ív— Ny-i csapásban a gresteni réte
gek újból fellépnek s képződményeit a Zljechovska dolina tárta fel nagyon 
szépen. Ha a Hornianska (25,000-es térképlapon) torkolatától az úton 
észak felé megyünk, úgy találjuk, hogy a sötétszürke mészkőtáblákkal 
váltakozó szürke palás agyag kezdetben I) felé dűl 65°-nyira, kissé odább 
azonban már É-i 55°-os dülés volt mérhető, vagyis a gresteni rétegek 
asszimetrikus, kissé dél felé hajló antiklinálist formálnak s a Kozikova 
júra- (tithon) mészkőből álló melléknyereg magjául -szolgálnak (5. ábra).

Végül a Javorinka (Zsolttól délkeletre) keleti oldalán alámerült

2. ábra. Geológiai szelvény Krslenica és Dluchi vrch között.
1 =  triász mészkő; 2 =  tarka keuper; 3 =  kösseni rétegek; 4 =  gresteni rétegek; 

5 =  jura (tithon) mészkő; 6 =  neokom márga; 7 — palás agyag és homokkő.

antiklinális két szárnyában találjuk meg e képződményeket. A  nyereg 
itt átbuktatott állásban van (5. ábra A 3) s déli szárnyában a kösseni 
rétegek alá dűlve fordulnak elő a gresteni rétegek. Javorinkától Rozikon 
át a Jasenina völgye felé nyomozhatok tovább. Az Okruhla gerincén 
azonban nem találtam meg ezeket, itt ugyanis a hegység gyűrődése alkal
mával kihengerelődtek. Tovább keleten a szomszédos gerincen azonban 
ismét fellépnek s az Oselna 737 m magas csúcsától délre levő nyergen át 
a Kohutova dolinába húzódnak, majd délkeletre fordulva Cicermanig vol
tak nyomozhatok. Az említett antiklinális északi szárnyában a gresteni 
rétegek Javorinkától ugyancsak kelet felé húzódnak s a Zakluka és Stra- 
sovce déli lábánál levő keskeny párkányt építik fel, majd a 798 m mag. 
pontnál kissé kiszélesedve Graoki és a 813 m magas kúp között vonulnak 
tovább. Csicsmánytól délre a Dluchi vrch, Lazov vrch, Lesciki és a Ja
vorinka (974 m) között gyűrődés és diszlokációk folytán nagy felszini
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elterjedésben találhatók (2. ábra). Kelet felé azonban e vonulat újból 
elkeskenyedik s a Panska lukánál északkeleti irányba csapva át, a Tuzsina 
patak felső szakaszán át Zobler felé nyomozható.

8. Júra (foltos márga és mészkő.)

A  gresteni rétegekre nagy vastagságban foltos márgával kezdődő’ 
mészkő települ. Alul foltos márga van, melyre tűzkő-rétegekkel válta
kozó világosszürke, táblás mészkő, majd efölött zöldesszürke vagy vöröses,, 
ugyancsak táblás, crinoideás mészkő következik. A  tűzkő sötétzöld vagy 
szürke színű, repedezett s a felszinen apró, szegletes darabokra hull 
széjjel. Szerves maradványokban e képződmények, sajnos, igen szegények, 
éppen ezért részletesebb taglalásuk ezidőszerint úgyszólván lehetetlen. 
Mindössze a foltos márgából és a zöldesszürke vagy vöröses mészkőből 
sikerült néhány rossz megtartású kövületet gyűjtenem.

A foltos márgából:
Arietites sp.
Arietites sp. (Ariét, spiratissimus Q u e n s t . a la k k öréb ő l).
Arietites (Arvioceras) sp.
Caloceras sp. (Ariét, nodotianus d ’OKB. a la k k öréb ő l).
Aegoceras? sp. juv.

az alsó-liászra, míg a zöldesszürke vagy vöröses crinoideás mészkőből gyűj
tött belemnitesek és az Aptychus punctatus V olz kopott példányai a 
tithon emeletre utalnak. Mivel azonban az alsó-liász és tithon között a ré
tegsorozatban megszakításnak sehol nyoma sincs, kell, hogy valamennyi 
szintáj benne legyen, bár kövületekkel ezidő szerint ezek ki nem mutat
hatók.

Felszini elterjedés. A  jurakori márga és mészkő nyugaton egymással 
összefüggő két hatalmas vonulat alakjában volt 'kinyomozható.

Az egyik Cicermannál kezdődik s az itt alámerült antiklinálist ki
váltó szinklinálisban helyezkedik el. A  Ciöerman nyugati gerincén a Ko- 
hutova dolinába húzódik le e vonulat s képződményei dél felé átbuktatott 
szinklinálist formálnak, melynek magja jura (tithon) mészkő, déli és 
északi szárnya pedig jurakori foltos márga (3. ábra.). Innen északészak
nyugati irányban vonulnak tovább e rétegek s felépítvén az Oselna egész 
hegytömegét, az Okruhla táján nyugatra fordulnak s nagy felszini elter
jedésre tesznek szert. Itt ugyanis az említett szinklinális mellékredőkbe 
gyűrődött, aminek e képződmények látszólagos nagy vastagságukat is 
köszönhetik (5. ábra S2). A  gyűrődés alkalmával ia Visoka déli oldalán a 
jurabeli foltos márga teljesen kihengerelődött, minélfogva a jura (tithon)'
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mészkő diszlokációs vonal mentén a gresteni .rétegekkel érintkezik. E gyűrt 
teknő azután tovább húzódik a keleti Zljechovska dolinán keresztül a Ja
vorinka (885 m) és Dotkovo közti nyeregre, hol délnyugatra csapva a 
nyugati Zljechovska dolinán át Holi vrch, Bedaki vrsek és Koncdna (826 
m) felé volt nyomozható.

Zsolttól délkeletre a Javorinka keleti oldalán alámerült antiklinális 
(5. ábra A 3) északi szárnyában még egy, kezdetben keskeny, kelet felé 
azonban kiszélesedő sáv alakjában jutnak e rétegek felszinre. A  Javorinka 
északi oldalán az előbbi hatalmas vonulatból ágazik ez ki, mely a Zakluka 
és Strasovce déli meredek lejtőjén vonul kelet felé. Kezdetben foltos már- 
gából és mészkőből áll ez a vonulat, a Zakluka alatt azonban a jura (tithon) 
mészkő lassanként elvékonyodik s a Strasovce meredek lejtőjén teljesen 
eltűnik, úgy, hogy a foltos márga közvetlenül neokom márgával érintke-

3. ábra. Szelvény Koljenova és Kohutova között.
1 =  középső triász dolomit; 2 =  lunzi homokkő; 3 =  keuper dolomit; 4 =  tarka keuper; 
5 =  kösseni rétegek; 6 =  gresteni rétegek; 7 =  jura (foltos márga); 8 =  jura (tithon)

mészkő.

zik. A  foltos márga innen északkelet felé nyomozható, (azonban a Banusova 
691 m mag. pontjánál kiékelődik s a neokommárga e helyen diszlokációs 
vonal mentén gresteni rétegekkel érintkezik. A  813 m magas kúpon azon
ban a foltos márga ismét felszinre bukkan, sőt fedőjében a jura (tithon) 
mészkő is fellép. A  jura mészkő a Hanusova baloldalán a Krslenica 853 m 
magas kúpjának déli lábáig volt nyomozható, északkeletre pedig a Lesciki 
délkeleti lejtőjén húzódik (2. ábra), a Lubacniva (25,000-es térképlapon) 
baloldalán azonban csakhamar kiékelődik. Csicsmányitól délkeletre a foltos 
márga és mészkő hatalmas vonulat alakjában ismét fellép, amely Yrhovani 
irtványon át keletnek tart, majd a Kriva és a 958 m mag. pont között 
északkeletre fordulva a Tuzsina patak felső szakasza felé húzódik tovább.
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9. Neokom márga.

Sötétszürke, vékonytáblás, sokszor leveles márgák tartoznak ide. 
Helyenként a foltos márga —  ia jura (tithon) mészkő kihengerelődése foly
tán —  közvetlenül neokom márgával érintkezik, olykor pedig ia neokom 
meszesebb, táblás, világosszürke vagy vörhenyes márgával kezdődik s 
észrevétlenül megy át a tithon mészkőbe. Ilyenkor a jura és neokom el
különítése a legnagyobb nehézségekkel jár s mindössze a sötétszürke, 
ütésre lemezekre hulló márga (neokom) szolgál alapul a térképlapon való 
különválasztásuknál.

A neokom márga szerves maradványokban meglehetősen szegény, 
azonban helyenként aptychusok, belemnitesek és ammonitesek gyűjthetők 
belőle. így  Zsolt és Kasszaróna között a Vapenice északkeleti részén mé
lyen bevágódott szurdokból a következő fauna került elő:

Lytoceras subfimbriatum d’OitB.
Haploceras sp. (a Haploc. Grassianum d’OnB. alakköréből).
Holcostephanus (Astieria) sp. ind.
Hoplites sp.
Aptychus-ok.
B eleműit es-ek.

Csicsmányitól északkeletre Rovnje délnyugati oldalán pedig egy kö
zelebbről meg nem határozható Lytoceras sp.-1 találtam.

Az ammonitesek igen rossz megtartásúnk, töredékesek s kivétel nél
kül kőbelek.

Felszíni elterjedés. A  neokom márga a kristályos palákból és gránit
ból álló alaphegységtől távolabb fordul elő s területemen két ÉK— DNy-i 
csapású vonulat alakjában volt kinyomozható.

A délkeletibb vonulat közvetlenül jurarétegekre telepszik. A  Bedaki 
vrsek 811 m mag. pontja körül mintegy 700 m széles sávban lép ez fel, 
mely északkelet felé az Ostri vrch északnyugati oldalán vonul tovább; 
majd a Javorinka Zsolt felé ereszkedő oldalán keresztül Zaklukára osap 
át. Itt e vonulat kiszélesedik, amennyiben a Strazsónak alapjául szolgál 
s felette a Strazsó nyugati mellékkúpjain (1025 m, 784 m) szirtképződ- 
mények, az 1214 m és 1104 m-es csúcsokon pedig triász mészkövek lépnek 
fel (5. ábra).

Zaklukától azután a Strasovcén át Csiosmány felé vonul tovább, 
ahol a neokom márga délkeletre átbuiktatott szinklinálisba van gyűrve s a 
teknő két szárnyában keskeny sáv alakjában nyomozható északkelet felé 
(4. ábra). A  szinklinális záródásával ez a két sáv ismét egyesül s széles 
vonulat alakjában Rovnjen keresztül a Preona és Uplas közti nyeregre 
húzódik, ahonnan a Celo felé tart.
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Az északnyugatibb vonulat Zsolt és Kasszarónia között lép fel. Itt 
a neokom márga mellékredőkbe gyűrt antiklinális alakjában fordul elő. A 
vonulat legszélesebb ia Vapenicen, mely északkelet felé fokozatosan keske- 
nyedve a Djelben (828 m) merül alá; délnyugat felé pedig Strednától kissé 
keletre elkeskenyedik s innen keskeny sáv alakjában a 739 m mag. pont 
felé húzódik.

Nagyon nevezetes a neokom márgának a felszínre bukkanása Zsolt
tól északkeletre a Krahulec és Biki közti depresszióban. Itt ugyanis a 
környező magaslatok (Strazsó, Cerni vrch, Diamami vrch, Yrabrovi, 
Samostrel, Hruba Kacka, Ylak, Sokolje és Mazar) triász mészkőből és 
dolomitból (Samostrel) épültek fel s egy ÉK— DlSTy-i irányú antiklinális 
két szárnyában helyezkednek el (4. ábra). Ezt a nyerget azonban az 
erózió —  illetve a Dobousek és Bjeli patak —  kikezdte s a magjában 
levő neoko-m márgát ablakként tárta fel. Érdekes azonban, hogy az ablak 
északnyugati szélén, valamint a Strazsó északi lábánál a neokom márga 
felett a szirtképződmények is fellépnek s a triász mészköveket itt ezekre 
települten találjuk: vagyis a szirtképződmények —  mint azt már egyéb
ként a bevezetésben is kiemeltem volt —  az alaphegységre települt perm- 
mezozóos vonulat neokom márgáira rátolódtak s mindkettőjük felett a 
triász-mészkő és dolomit takaróként fordul elő.

10. Palás agyag és homokkő.

A neokom márga felett leveles, kissé meszes, szürke patás agyag 
és homokkő következik, melyek között szürke mészkőpadok is előfordul
nak. A  homokkő szürke színű, rendszerint aprószemű, szívós s mállóit 
felületén barnás színű, helyenként azonban durvább szemű, csillámom, 
kissé agyagos kvarchomokkő darabok is megfigyelhetők. E képződmé
nyekben olykor limonitos, markazitos gumók fordulnak elő, melyek után 
a bécsi geológusok „szferosziderites márgá“ -nak nevezték ezt a réteg
csoportot.

Kövületek nem igen találhatók bennük, mindössze egy Nautilus 
sp. ? fiatal példányát sikerült gyűjtenem Kasszarónától kissé délkeletre 
palás agyagból; Zsolton pedig a régi jegyzői iroda mellett felszínre buk
kanó sötétszürke mészkőből egy belemnites töredéke került elő.

F oetterle1) e képződményeket a cenoman legalsó részébe so
rolja, Uhlig2) pedig kőzettani kifejlődés és települési viszonyok alapján

Ü 1. c. 225. old. 
2) 1. c. 744. old.
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a Chocs és Fátrakriván Amm. liptaviensis-szel jellegzett palás márgáival 
és homokköveivel azonosítja s a barrém-be helyezi őket. Eddigi meg
figyeléseim alapján, sajnos, e kérdéshez nem tudok hozzászólni, annyival 
kevésbbé, mivel felvett területemen e rétegek alárendelt szerepet játsza
nak, a kikerült szerves maradványok pedig mit sem mondanak.

Felszíni elterjedés. A  palás agyag és homokkő felszínre jutását már 
az arculat kialakulása is elárulja, amennyiben ezek szelidebb lejtőjű dom
bokat, depressziókat formálnak s a szegényes mezőgazdasági kultúra 
Csicsmány, Zsolt és Kasszaróna vidékén hozzájuk van kötve.

Csicsmánynál ÉK— DlSTy-i csapású, délkelet felé átfektetett szin- 
klinális magjában vannak ezek a rétegek (4. ábra). A  teknő hosszúsága 
kb. 4 km, legnagyobb szélességét pedig a községnél éri el (1 km). Kissé 
délnyugatra, a Strasovce északkeleti irányú gerincétől északnyugatra a 
Hanusova baloldalán a Cerni vrch (1079 m) és a Strazsó délkeleti oldalán 
eredő csermelyek összefolyásából keletkezett patakocska alsó szakaszán 
szürke palás agyag van feltárva, amely nézetem szerint szintén ide sorol
ható. Ez a palás agyag keskeny és rövid, ÉK— DNy-i irányú sáv alak
jában volt kinyomozható s a neokom márgába gyűrve fordul elő.

Zsolt környékén tetemesebb kiterjedésűek e képződmények. Itt is 
ÉK— DNy-i irányú, délkelet felé átbuktatott szinklinális magjául szol
gálnak. A  teknő legszélesebb Zsoltnál (közel 2 km), ahol e rétegek erő
sen gyűrödöttek. A  községtől észak-északnyugatra a Javorin 978 m ma
gas kúpja és a Strazsó közti depresszióban volt tovább nyomozható e 
vonulat s a 758 m mag. pont körül a szirtképződmények alá merül; dél
nyugatra a Podstranjeban elkeskenyedve Kulnjare irtvány felé húzódik.

Kasszaróna vidékén a Yapenice és Djel közötti neokom márgából 
álló antiklinális északnyugati szárnyában lép fel a palás agyag és ho
mokkő, amely legnagyobb felszíni elterjedését Kasszaróna és a Cerni 
vrch (843 m) déli lábánál fekvő Stredna között éri el; délre Krsaci felé 
vonul, észak-északkeleten pedig a Javorin és Djel között elkeskenyedve 
keleti irányban folytatódik s az előbbi vonulattal egyesül. 11

11. Holocén.

A holocént az egyes patakok hordaléka (kavics és ártéri iszap) és 
a mésztufa képviseli. Ártéri iszap és kavics a Kohutova dolina és a Jase- 
nina alsó szakaszában, a két Zljechovska dolina (középső és alsó szaka
szaiban, valamint az ezek egyesüléséből keletkezett s a Bellánkéba ömlő 
patak völgyében volt kijelölhető. Mésztufát nagyobb kiterjedésben a Villa
bányától délre levő kelet-nyugati lefutású első völgy középső szakaszán, 
a megyehatárnál találtam.

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1914. 9
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B) Hegyszerkezettani viszonyok.

A  Suehy és Mala Magúra kristályos masszívumainak északi, illetve 
északnyugati oldalaira erősen gyűrt perm-mezozói képződmények tele
pülnek, melyek uralkodólag ÉNy-ra v a g y  É-ra dűlnek s nagyjából ÉK— 
DNy-i csapásúak. E gyűrt öv legszebben Csavajó— Nyitrafenyves és 
Zsolt—  Csicsmány között fejlődött ki és szélessége itt kb. 7 km. A  kép
ződmények, mint említettem, redőzöttek, azaz antiklinálisokba és szin- 
klinálisokba gyűrtek. A  nyergek és teknők igen alárendelten szabályosak 
vagy asszimetrikusak, rendszerint átbuktatottak, sőt az intenzív oldal- 
nyomás következtében az átfektetett nyergek kissé át is tolódnak, ami 
által izoklinális redők v ag y  pikkelyek jönnek létre. Gyakran észlelhető 
az a jelenség is, hogy a gyűrődés alkalmával egyes képződmények elfe- 
nődtek, kihengerelődtek. íg y  p. o. a Strasovce déli oldalán júra (tithon) 
mészkőnek nyoma sincsen s a júrakori foltos márga diszlokációs vonal 
mentén közvetlenül neokom márgával érintkezik; a Visoka dél-délkeleti 
oldalán pedig a foltos márga fenődött el.

Végeredményképen megállapítható tehát, hogy e hegységet az inten
zív gyűrődésre utaló pikkelyes hegyszerkezet jellemzi, amelyben azonban 
az asszimetrikus redőzés mellett átbuktatott nyergek és teknők is meg
figyelhetők s amelyben helyenként egyes képződmények gyűrődés alkal 
mával ki is hengerelődtek.

Felvett területem tektonikai szempontból két részre osztható, ú. m 
a Mala Magúra és Suchy-hegység gyűrődési övére. A  kettőt egymástól a 
Csavajó és Villabánya között konstatálható vízszintes eltolódási sík vá
lasztja el. Azonban e két területet —  mint majd később látni fogjuk —  a 
második antiklinális (A 2), valamint a Zsolt és Csicsmány vidékén fellépő 
alsó-krétakorú képződmények szorosan egybekapcsolják, amennyiben ezek 
észrevétlenül folynak össze.

a) A Mala Magúra gyűrődési öve.

A  Mala Magúra gyűrődési övében a redők ÉK— DNy lefutásúak s 
az első antiklinális (A x) magja az alaphegység gránit intruziókkal és peg- 
matit telérekkel átjárt kristályos paláiból áll. Az A x északnyugati szár
nyában a képződmények erősen diszlokáltak s a perm— alsó-triász kvarcit 
felett a középső triász dolomit, tarka keuper és a kösseni rétegek (?) csak 
helyenként jutnak felszinre. Ezekkel ellentétben a gresteni rétegek tekin
télyes kiterjedésűek és sokszor a kvarcitra rátolódtak. Az elmondottakat 
Csavajótól kissé keletre figyeltem meg, de hogy e szárny északkelet felé 
miként épül fel, annak kinyomozása a jövő feladata, miért is a 4. ábrán
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a képződményeket e helyütt éppen ezért inem 
is tudtam feltüntetni.

Az első szinklinális (Sx) északnyugati 
szárnya gyűrődés alkalmával elfenődött is a 
második antiklinális pikkelyként az első <anti- 
klinálisra tolódott. Az A 2 magja középső 
triász dolomit, melynek északnyugati szár
nyában a Koljenova tetején lunzi homokkő és 
keuper dolomit is felszinre bukkan keskeny 
csík alakjában. Egyébként a középső triász 
dolomit felett közvetlenül tarka keuper követ
kezik, amelyen belül a Fitzelsriegel fennsík
ján diszlokációts vonalak mentén két keskeny 
sávban a kössem rétegek is kimutathatók.

A  tarka keuperra a harmadik antikli
nális (A 3) magjában levő középső triász dolo
mit ismét rátolódott s izoklinális redőt, illetve 
pikkelyt alkot. Északnyugati szárnyában a 
tarka keuper és a kösseni rétegek lépnek fel; 
majd a gresteni rétegek következnek, amelyek 
Csicsmánytól délkeletre a Lukacniva középső 
és felső szakaszán gyűrt, illetve diszlokált 
kelyzetben vannak s nagy felszini elterjedé
süket is éppen ennek köszönhetik. A  mellék- 
redő magja tarka keuper, amelyet kösseni ré
tegek vesznek körül. E képződmények mint
egy 5— 600 m hosszúságban vannak felszinen 
s azután a gresteni rétegek alá merülnek (2. 
ábra). A  gresteni rétegekre jurakori foltos 
márga és mészkő telepszik, majd Csicsmány 
környékén ÉK— DNy-i irányú szinklinálisba 
gyűrt neokom márga lép fel. A délkelet felé 
átfektetett teknő magja palás agyag és ho
mokkő.

A  neokom márga felett végül a triász
mészkőből és dolomitból álló takarót találjuk, 
amely szintén gyűrt. A  triászmészkő eróziója 
folytán a Vlak déli oldalán a neokom márga 
újból felszinre bukkan s kétségtelenné teszi 
mészkő és dolomit takaró voltát (4. ábra).
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5. ábra. 
Szelvény a Sucky hegység gyűrődési övén át Tacnik és a Strazsó között, 
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2 =
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árga; 
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10 =
 neokom
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árga.
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b) A Suchy-hegység gyűrődési öve.

A Suchy kristályos paláira és gránit
jaira települt perm-mezozóos vonulat redő- 
zése lényegesen eltér a Mala Magúra gyűrő- 
désd övéitől. Az első és második antiklinális 
hasonló felépítésű ugyan, azonban a második 
szinklinális (S2) az előbbivel ellentétben 
fejlődött. A Mala Magúra harmadik antikli- 
nálisa (A 3) ugyanis a Cicermanban alámerül 
s azt nyugat felé kezdetben dél, majd dél
kelet felé átbuktatott szinklinális váltja ki, 
amelynek magja foltos márga és mészkő (3. 
ábra). A Yisoka és Kozikova tetején a jura 
(tithon) mészkövek nagy fe]szini elterjedé- 
sűek s mellékredőkbe gyűrődtek (5. ábra. S2). 
E gyűrt szinklinális kezdetben nyugat, majd 
délnyugat felé fordul.

A harmadik antiklinális magja a Javo- 
rinka (Zsolttól délkeletre) keleti oldalán alá
merült tarka keuper, amely délkelet felé van 
át fektetve s kelet-nyugati lefutású. Északi 
szárnyában helyenként kihengerelődött kös
sem-, majd gresteni rétegek lépnek fel, me
lyekre a gyűrődés alkalmával elfenődött jura
kori foltos márgák és mészkövek települnek. 
A rétegsort a neokom márga zárja be, amely 
a két területen észrevétlenül folyik össze s 
erősen gyűrt. A. neokom márga felett végül 
a triászmészkőből és dolomitból álló takarót 
találjuk.

A triásztakaró, mint már említettem, 
szintén gyűrt s délkeleti végén, a Strazsó te
tején szürke mészkőből álló, diszlokált, lapos 
szinklinálist formál, amely északkelet felé fo
kozatosan mélyül úgy annyira, hogy a Fili- 
pove rovnje és Samostrel között magjában 
triászdolomit lép fel (4. ábra). Ez a teknő 
északnyugaton antiklinálisbia megy át, amely
nek azonban csakis délkeleti (Strazsó, Dia
mami vrch), illetve északnyugati szárnyában
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(Mazar, Sokolje, Vlak) találjuk meg a szürke mészkövet, míg magjában 
ablakként neokom márga, illetve ezek felett a szirtképződmények jutnak 
napfényre. Az erózió folytán feltárt ablak azonban a Hruba Kaöka és 
Samostrel között bezáródik s itt az említett nyereg szépen kifejlődve dél
kelet felé bukik át s kissé északkeletre az Ostra Kaöka és a Sadecki vrch 
tetején diszlokációs vonal mentén a triász dolomitra tolódott fel (1. ábra).

A szirtvonulatban tett megfigyeléseimről, mivel azok még kiegészí
tésre szorulnak, valamint a szirteknek az alaphegységre települt perm- 
mezozóos vonulathoz (Uhlig szubtátrikus öve) való viszonyáról ez alka
lommal nem szólok, annál kevésbé, mivel a felvételt épen a szirtekben szán
dékozom folytatni.


